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ΠΡΟΤΑΣΕΙΣ

Η Επιτροπή Οικονομικής και Νομισματικής Πολιτικής καλεί την Επιτροπή Εσωτερικής 
Αγοράς και Προστασίας των Καταναλωτών, που είναι αρμόδια επί της ουσίας, να 
συμπεριλάβει στην πρόταση ψηφίσματός της τις ακόλουθες προτάσεις:

1. πιστεύει ότι, στους σημερινούς καιρούς οξείας χρηματοπιστωτικής κρίσης, η ΕΕ πρέπει 
να εντείνει τις προσπάθειές της για την εξάλειψη των εμποδίων στην εύρυθμη λειτουργία 
της ενιαίας αγοράς, ιδίως στους τομείς που μπορούν να επηρεάσουν την οικονομική 
ανάπτυξη, όπως είναι η διασυνοριακή επιχειρηματική δραστηριότητα, παροχή υπηρεσιών, 
κινητικότητα και πρόσβαση σε χρηματοδότηση·

2. τονίζει την επείγουσα ανάγκη μείωσης των φορολογικών φραγμών για τους 
διασυνοριακούς εργαζομένους και εργοδότες, προκειμένου να διευκολυνθεί η 
κινητικότητα των πολιτών·

3.  πιστεύει ότι η πρόσβαση σε βασικές τραπεζικές υπηρεσίες αποτελεί προϋπόθεση για να 
αντλήσουν οι πολίτες όλα τα οφέλη της ενιαίας αγοράς· καλεί συνεπώς την Επιτροπή να 
υποβάλει νομοθετική πρόταση με στόχο να εξασφαλιστούν φιλικές προς τον καταναλωτή 
διαδικασίες για το άνοιγμα τραπεζικών λογαριασμών σε ολόκληρη την Ένωση·

4. προβληματίζεται από το γεγονός ότι οι πολίτες της ΕΕ που κληρονομούν, 
συνταξιοδοτούνται ή μεταφέρουν κεφάλαια στο εξωτερικό έρχονται συχνά αντιμέτωποι 
με διπλή φορολόγηση· ζητεί εντονότερες προσπάθειες για τη διόρθωση αυτής της 
κατάστασης· αποδοκιμάζει το γεγονός ότι η Επιτροπή αρκέστηκε να προτείνει μια 
σύσταση στον τομέα του φόρου κληρονομιάς· ζητεί επειγόντως την αναθεώρηση της 
οδηγίας για τα συνταξιοδοτικά ταμεία·

5. είναι πεπεισμένο ότι η εμπιστοσύνη των καταναλωτών σε μια αγορά χρηματοπιστωτικών 
υπηρεσιών με εύρυθμη λειτουργία προωθεί μακροπρόθεσμα τη χρηματοπιστωτική 
σταθερότητα, την ανάπτυξη, την αποτελεσματικότητα και την καινοτομία· τονίζει 
επομένως την ανάγκη να εξασφαλιστεί ότι οι καταναλωτές θα έχουν πληρέστερη 
πρόσβαση σε πληροφόρηση και ανεξάρτητες συμβουλές στον τομέα αυτό και ότι θα 
υπάρχει ικανοποιητική αντιμετώπιση των συγκρούσεων συμφερόντων·

6. υπογραμμίζει ότι ένα καλοσχεδιασμένο ενωσιακό καθεστώς για τα κεφάλαια 
επιχειρηματικών συμμετοχών θα μπορούσε να αποτελέσει κινητήρια δύναμη για την 
ανάπτυξη και την απασχόληση· τονίζει συνεπώς την ανάγκη να αντιμετωπιστούν οι 
παράγοντες στους οποίους οφείλονται, αφενός, η ανεπαρκής προσφορά και ζήτηση 
κεφαλαίου επιχειρηματικών συμμετοχών και, αφετέρου, η ρηχότητα των αγορών·

7. υπογραμμίζει ότι οι διαδικασίες διασυνοριακής επιστροφής ΦΠΑ πρέπει να γίνουν 
λιγότερο γραφειοκρατικές και επαχθείς για τις επιχειρήσεις.


